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Тема лекції: «Канали повідомлення про корупцію в установі» 

Відповідно до ч. 1 ст. 53-2 Закону викривач самостійно визначає, які 

канали використати для повідомлення про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, а саме: 

внутрішні, регулярні або зовнішні канали. 

Пропоную розглянути визначення таких каналів та які суб’єкти зобов’язані 

їх створювати. 

Внутрішні канали повідомлення– способи захищеного та анонімного 

повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику або 

уповноваженому підрозділу (уповноваженій особі) установи, у якій викривач 

працює, проходить службу чи навчання або на замовлення якої виконує роботу. 

Регулярні канали повідомлення – шляхи захищеного та анонімного 

повідомлення інформації викривачем Національному агентству, іншому 

суб’єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та 

прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація. 

Регулярні канали обов’язково створюються спеціально уповноваженими 

суб’єктами у сфері протидії корупції, органами досудового розслідування, 

органами, відповідальними за здійснення контролю за дотриманням законів у 

відповідних сферах, іншими державними органами, установами, організаціями. 

Установа має забезпечити створення та належне функціонування 

внутрішніх та регулярних каналів повідомлення через: 

- офіційний вебсайт шляхом створення онлайн-форми повідомлення про 

корупцію. Онлайн-форма має бути чіткою, зрозумілою та зручною для 

заповнення викривачем. Обов’язково має бути забезпечена можливість 

повідомити анонімно (https://ch-tmo.mvs.gov.ua/about/anticorruption/form); 

- спеціальні телефонні лінії шляхом створення окремої телефонної лінії. Для 

отримання повідомлень про корупцію не можуть використовуватися особисті 

телефони працівників уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) 

((04622)5-39-39); 

- електронні поштові скриньки шляхом створення окремої скриньки для 

подання повідомлення про корупцію. Тут також не мають використовуватися 

особисті електронні поштові скриньки працівників уповноваженого підрозділу 

(уповноваженої особи) (anticor.ch-tmo@mvs.gov.ua). 

У разі коли стали відомі факти порушення антикорупційного 

законодавства працівниками ДУ «ТМО МВС України по Чернігівській області» 

за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви  

можете: 

-повідомити на електронну пошту:  

anticor.ch-tmo@mvs.gov.ua та anticor.tmo.cn@gmail.com (уповноважений з 

антикорупційної діяльності), tmo_cn@mvs.gov.ua (приймальня) 

https://ch-tmo.mvs.gov.ua/about/anticorruption/form
https://mbox2.i.ua/compose/765765765/?cto=vKvExoG8xHa3p0vDqa6OrtXBgoOtrlvYvA%3D%3D
mailto:anticor.ch-tmo@mvs.gov.ua
mailto:tmo_cn@mvs.gov.ua
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-розмістити відповідну інформацію на офіційному вебсайті ТМО:  

ch-tmo.mvs.gov.ua натиснувши на посилання Повідомити про корупцію 

-написати офіційного або анонімного листа на адресу установи:  

14029, м. Чернігів, Проспект Миру, 217, каб. 416а (уповноваженому з 

антикорупційної діяльності). 

-зателефонувати:  

(04622) 5-39-39 (повідомити, щоб переключили на уповноваженого з 

антикорупційної діяльності). 

-особистий прийом уповноваженого в каб. 416а установи. 

Нагадаю, відповідно до Закону повідомлення про корупційне 

правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, може бути 

здійснено анонімно. (Стаття 53 Закону України «Про запобігання корупції») 

Вимоги до анонімного повідомлення: 

- містить ознаки порушення антикорупційного законодавства; 

- інформація має стосуватися конкретної особи; 

- повинно містити фактичні дані, які можуть бути перевірені. 

 

Механізм надання повідомлень установі безкоштовний, легко доступний і 

орієнтований на те, щоб зменшити бар'єри для викривачів, які побоюються 

розголошення, чи осіб з особливими потребами. Крім того, забезпечує широкий 

діапазон можливостей для контакту викривача з установою, а також 

конфіденційність та можливість надання повідомлень анонімно. 

Повідомлення надані через вебсайт установи або засоби електронного 

зв'язку, надходять безпосередньо до уповноваженого з антикорупційної 

діяльності ТМО. 

 

 

Уповноважений з антикорупційної  

діяльності                                                                                         Катерина ІЦКО 
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